Made in Germany

Rolf Benz ONDA

Design Christian Werner
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Organisch en vloeiend.

De Rolf Benz ONDA is even veelzijdig als ongecompliceerd. Het programma combineert handige
modules met een, organisch-zachte vormgeving en biedt tegelijkertijd alle individualiseringsmogelijkheden van een klassiek systeemprogramma. U beslist met de keuze van de losse modellen
helemaal zelf over de zachte, volledige vorm van de bank die past in uw woonruimte. Vervolgens
kiest u de bijpassende pootuitvoering in het door u gewenste design, evenals de zithoogte en het
kussencomfort volgens uw ergonomische eisen. Met het samenspel tussen levendige, gewelfde
vormen, heerlijke loungeachtige kussens, optimaal zitcomfort en geselecteerde stoffen met oog voor
detail maakt de Rolf Benz ONDA het u gemakkelijk om u te ontspannen en u meteen goed te voelen.

Waar vrijheid zich thuisvoelt.

Combinatiemogelijkheden

Het organisch gevormde programma voor conceptbanken Rolf Benz ONDA zorgt voor een heel
bijzondere plek. Een plek waar men tijd voor zichzelf vindt. Tijd om datgene te doen waar men zin
in heeft. De Rolf Benz ONDA is een modulair bankenprogramma dat met zijn vloeiende vormen en
de aantrekkelijk opulente en toch moderne uitstraling spontaan voor enthousiasme zorgt. Niet in de
laatste plaats ook vanwege de vele keuzemogelijkheden, waardoor u uw geheel eigen droombank
kunt samenstellen.

Losse fauteuils en banken

Combinatiemodellen

Pootvarianten

Zithoogten

Zitcomfort

ca. 40 cm

ca. 43 cm

ca. 46 cm

Lounge

Classic

Comfort volgens uw eigen ideeën.

De vele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van uw droombank bieden u een heel bijzondere
vrijheid. Voor kleinere woonruimtes kiest u de Rolf Benz ONDA simpelweg als losse bank of als
tweedelige aanbouwgroep. De moderne ovale buispoot is beschikbaar in de uitvoeringen mat
chroom, glanzend chroom of eiken. De optimale meubelstukken bij de Rolf Benz ONDA zijn de
gelijknamige losse fauteuil en de perfect op de bank afgestemde salontafel Rolf Benz 8290.
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